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POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da mora EU v sedanjih časih hude finančne krize okrepiti svoja prizadevanja za 
odpravo ovir za nemoteno delovanje enotnega trga, zlasti na področjih, ki lahko vplivajo 
na gospodarsko rast, kot so čezmejno poslovanje in podjetniške dejavnosti, opravljanje 
storitev, mobilnost ter dostop do finančnih sredstev;

2. poudarja nujno potrebo po zmanjšanju davčnih ovir za čezmejne delavce in delodajalce, 
da bi olajšali mobilnost državljanov;

3. meni, da je dostop do osnovnih bančnih storitev predpogoj, da državljani v celoti 
izkoristijo prednosti enotnega trga; zato poziva Komisijo, naj poda zakonodajni predlog, 
da se zagotovijo potrošniku prijazni postopki za odprtje bančnih računov po vsej Uniji;

4. je zaskrbljen, ker se državljani EU, ki dedujejo v tujini, se tam upokojijo ali tja prenesejo 
kapital, pogosto soočajo z dvojnim obdavčenjem; poziva k okrepitvi prizadevanj za 
izboljšanje tega stanja; obžaluje, da je Komisija predlagala priporočilo le za področje 
obdavčitve dediščine; nujno poziva k pregledu direktive o pokojninskih skladih;

5. je prepričan, da zaupanje potrošnikov v dobro delujoč trg za finančne storitve dolgoročno 
spodbuja finančno stabilnost, rast, učinkovitost in inovacije; zato poudarja, da je treba 
potrošnikom zagotoviti boljši dostop do informacij in neodvisno svetovanje v tem sektorju 
ter obvladovanje nasprotij interesov;

6. poudarja, da bi bil dobro zasnovan sistem EU za tvegani kapital lahko gonilo za rast in 
delovna mesta; zato poudarja potrebo po obravnavi dejavnikov, odgovornih za nezadostno 
ponudbo tveganega kapitala in povpraševanje po njem ter za plitke trge;

7. poudarja, da morajo postopki za vračilo DDV pri čezmejnem poslovanju podjetij postati 
manj birokratski in zapleteni.


